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NOTÍCIAS 

Rotas Estratégicas para o Futuro da Indústria Paranaense 

 

O 3º Encontro de Articulação da Rota Estratégica para o Futuro da Indústria 
Paranaense do Setor Biotecnologia Agrícola e Florestal reuniu, no dia 24 de 
agosto, 61 participantes, que trabalharam ativamente durante uma tarde de 

discussões e proposições de projetos nas áreas de P&D&I. 

Na oportunidade, a Fundação Araucária anunciou a divulgação de edital, no 
qual um dos temas prioritários é a Biotecnologia. “A boa relação da Fundação 

Araucária com o C2I e os Observatórios foi decisiva para a priorização das 
áreas”, disse Jackelyne Correa Veneza, Diretora Científica da Fundação 

Araucária.  

 

A chamada 05/2011 trata de recursos da ordem de R$ 7,5 milhões com o 
intuito de fortalecer a produção científica, tecnológica e de inovação. A 

implementação dos projetos apresentados houve foi marcado pelo anúncio de 
editais para captação de recursos que ultrapassam R$ 70 milhões. 

 

http://rotabiotecanimal.wordpress.com/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/rotas-estrategicas-para-o-futuro-da-industria-3/
http://www.fundacaoaraucaria.org.br/chamadas/chamadas2011/CP05-2011_PBA.pdf


 
(Foto: Mauro Frasson) 

Fundação Araucária anunciou recursos de mais de R$ 70 milhões para pesquisas 

Leia mais 

 

Momentos do 3º Encontro de Articulação do Setor Biotecnologia Animal 
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P&D – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 
» Pesquisa inédita fará sequenciamento 
do genoma do Girolando 
» Primeira gata clonada faz dez anos 
» Primeiro gato clonado faz 10 anos em 
mercado que produz poucas réplicas 
» 'Super-ratos' desenvolvem resistência a 
venenos poderosos, diz estudo 
» Pesquisadores brasileiros sequenciam 
genoma do boi nelore 
» Futuro POI do Golias, o touro escolhido 
 

 
Foto: Divugação 

 
» Fundação Ezequiel Dias contribui para 
identificação do gene de superbactéria  
» Laboratório desenvolve no Brasil nova 
tecnologia de Diagnóstico Genético que 
permite analisar todos os cromossomos 
de um embrião 
» Como funciona o laboratório 
especializado em clonar cães 

NUTRIÇÃO E MELHORAMENTO 
ANIMAL 
 
» Uberaba, MG, sedia mais uma edição 
da ExpoGenética 
» Embrapa investe em pesquisa com 
animais da raça Senepol 
» Embrapa avalia desempenho de touros 
da raça senepol em MS 
» Pecuária sustentável em foco na 
Expogenética 2011 
» CRV Lagoa ministra palestra sobre 
Gestor Leite no 3º Congresso Leite & 
Queijo Minas 
» Aurora investe em Genética 
» Girolando na Expocenter: A maior 
exposição de MS 
» Material genético de qualidade valoriza 
o rebanho 
» Genética Uberaba é todo avaliado pelo 
PMGZ 
» Melhoramento Genético em Bovinos 
de Corte 
» Em busca do boi ideal 
» Coopercentral Aurora constrói unidade 
de disseminação de genes 
» Eficiência alimentar do Nelore – Projeto 
Inédito no Brasil 
» Em MS, pecuaristas investem em 
cruzamento de senepol com nelore 
» Nutrição animal em foco 
» Confirmados mais de 100 touros nelore 
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» Estudo em ratos pode ajudar na 
infertilidade humana 
» Células-tronco criam esperma em 
laboratório 
» Grand Expo tem 1º clone bovino a ser 
julgado no País 
» Leco inova o mercado brasileiro e lança 
a linha Leco Light Lective 
» Cientista substitui parte de DNA por 
molécula sintética 
» Coreia cria cão que brilha no escuro e 
que ajudaria na medicina 
» Esta cadela brilha no escuro 
» Bactérias mais abundantes da Terra 
deram origem às mitocôndrias 
» Estudo revela pela primeira vez hábitos 
do cachorro-vinagre 
» Pecuária em sistema iLPF é destaque 
em dia de campo promovido pela 
Embrapa 

» Rede de Pesquisa e Inovação em Leite 
- REPILeite 
» Aquecimento global pode acabar com 
mais de 80% da diversidade genética até 
2080 
» Cientistas criam novo mapa genético do 
cérebro de ratos 
 

para avaliação 

» Experimento da Embrapa comprova 
eficiência da Ração Total Ovinos da 
Premix  

» Triticale como alternativa para 
alimentação de suínos e aves 

Foto: 
Stock.XCHNG 

O triticale é um grão produzido como fruto do 
cruzamento entre o trigo e o centeio 

 
» Pecuária BR: melhoramento genético e 
sustentabilidade no Pantanal 
» Transferência de embriões garante 
bovinos de alta qualidade 
» Melhoramento genético para sólidos do 
leite? 
» Suplementação alimentar de bovinos 
deve ser planejada para enfrentar período 
seco 
» Indústria de Ração cresce 4,1% 
» Feira do Semiárido orienta produtores 
sobre a inseminação artificial em caprinos 
» Phibro contrata gerente técnico para 
unidade de negócios bovinos  
» Workshop aborda registro alimentar 
» Própolis verde inibe bactérias na 
fermentação etanólica 
 

RECURSOS HUMANOS 
 
» Criadores recebem orientações para 
melhor trato animal na Agroleite 
» Plano de saúde para animais exige 
cuidado na contratação, diz Proteste 
» Fazenda do Canguiri abrigará Portal 
Agronegócio Brasil 
» XIV SNDS destaca papel do Brasil no 
desafio de dobrar a produção de 
alimentos até 2050 
» Portugal entre países com mais 
avanços em Biotecnologia 
» Biogénesis-Bagó tem novo gerente de 
relações institucionais 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
» Legislação trava pesquisas científicas e 
tecnológicas da Biodiversidade 
» Estado detalha melhorias para a 
Expointer 2011 
» Câmara aprova subsídio público para 
saúde de animais 
» Política agropecuária 
» Consulta definirá regra de produto 
veterinário 
» Consulta pública define regra para 
produtos veterinários 
» Governo libera R$ 16 milhões para 
sanidade animal 
» VACINAÇÃO DE CÃES Serviços da 
Agricultura não cumprem a lei  
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» Sistema facilita fluxo de produtos 
agropecuários 
» SIGVIG do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento já opera 
no Paraná 
 

ECONOMIA 
 
» MSD Saúde Animal exalta a pecuária 
brasileira por sua grande relevância na 
economia 
» Ranking Nelore MT na EXPOJU 
» 19º Leilão de Touros da Agropecuária 
Jacarezinho oferta 150 reprodutores 
Nelore com CEIP, em Araçatuba  
» A disparada do quarto-de-milha 
» ExpoGenética 2011: Fazenda 
Bonsucesso comercializará genética 
provada em dois leilões 

 
Foto: Divulgação/ Fazenda Bonsucesso 

 
» Exposul 2011: Gado Senepol participará 
de leilão Quality 
» Produtor obtém lucro na venda do litro 
do leite com a implantação da ordenha 
mecânica 
» MSD Saúde Animal reestrutura 
negócios no Brasil 
» Criação de peixe em cativeiro cresce no 
Centro-Sul do CE 
» Virtual Nelore Agro OCS coloca no 
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No Brasil, uma das principais causas por prejuízos 
dentro de uma granja de suínos é a ocorrência de 
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Técnico-Científicos - Apoiar docentes/ pesquisadores para apresentação de 
trabalhos de sua autoria em eventos relevantes de caráter técnico-científico e de 
difusão de ciência e tecnologia a serem realizados no Brasil (exceto na cidade-sede da 
Instituição de vínculo do proponente) ou no exterior. Veja os prazos para participação 
no site da Fundação Araucária. 
 

» Chamada de Projetos nº 05/2011 - Programa Universal Pesquisa Básica 
e Aplicada – Edital visa Promover o fortalecimento da produção científica, 

tecnológica e de inovação, por meio da concessão de apoio financeiro para a 
execução de projetos de pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento. Data para 
submissão das propostas: 17/10/2011 
 
» Chamada Pública de Projetos 02/2011 - Programa de Apoio à Organização de 
Eventos Técnico-Científicos, de Extensão e Difusão Acadêmica - O Programa de 
Apoio à Organização de Eventos Técnico-científicos, tem por objetivo apoiar 
financeiramente as instituições de ensino superior e pesquisa e associações ou 
sociedades técnico-científicas, de natureza pública ou privada, sem fins lucrativos, 
com sede no estado do Paraná, na organização de eventos relacionados à ciência, 
tecnologia e inovação, destinados ao intercâmbio do conhecimento e de experiências 
entre pesquisadores e a divulgação dos resultados de seus trabalhos, cuja realização 
ocorra no âmbito estadual. O Programa de Apoio à Organização de Eventos de 
Extensão e Difusão Acadêmica, tem por objetivo apoiar financeiramente a organização 
de eventos de natureza acadêmica, direcionados à complementação extracurricular e 
disseminação do conhecimento técnico-científico ou cultural, promovidos por 
instituições de ensino superior e pesquisa, de natureza pública ou privada, sem fins 
lucrativos, com sede no estado do Paraná, a serem realizados no território estadual. A 
presente Chamada apoiará a organização de eventos a serem realizados no 
período de 01 de agosto de 2011 até 31 de julho de 2012. 
 
» Edital MCT/CNPq/FINEP Nº 04/2011 - ARC – Edital para apoio financeiro a projetos 
que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico 
do País, apoiando a realização, no Brasil, de congressos, simpósios, workshops, 
seminários, ciclos de conferências e outros eventos similares, de abrangência nacional 
ou internacional, relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação, que venham a 
ocorrer no período de 1º de julho de 2011 a 30 de junho de 2012.  
Cronograma 2: Eventos a serem realizados entre 01/01/2012 a 30/06/2012 - 
19/08/2011 a 03/10/2011 
 
» Edital MCT/SETEC/CNPq Nº 75/2010 - RHAE Pesquisador na Empresa 
O presente Edital tem por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro a 
projetos que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e 
tecnológico e inovação do País. 
Datas para submissão de propostas: 
3ª Rodada: 20/07/2010 a 02/09/2011 
 
» Chamada Pública MEC/MDIC/MCT 
- Com o objetivo de Incentivar a pesquisa, o desenvolvimento de processos e produtos 
inovadores no País por meio da associação entre instituições científicas e tecnológicas 
(ICTs) e empresas, além de dinamizar a obtenção de direitos de propriedade industrial 
e intelectual pelas ICTs e pelas empresas nacionais, mediante concessão de 
incentivos fiscais a projetos de pesquisa científica e de inovação tecnológica, os 
projetos podem ser apresentados a qualquer tempo para apreciação (fluxo contínuo). 
 

http://www.fundacaoaraucaria.org.br/chamadas/chamadas2011/CP06-2011_PE.pdf
http://www.fundacaoaraucaria.org.br/chamadas/chamadas2011/CP06-2011_PE.pdf
http://www.fundacaoaraucaria.org.br/chamadas/chamadas2011/CP05-2011_PBA.pdf
http://www.fundacaoaraucaria.org.br/chamadas/chamadas2011/CP05-2011_PBA.pdf
http://www.fundacaoaraucaria.org.br/chamadas/chamadas2011/CP02-2011_Eventos.pdf
http://www.fundacaoaraucaria.org.br/chamadas/chamadas2011/CP02-2011_Eventos.pdf
http://www.cnpq.br/editais/ct/2011/004.htm
http://www.cnpq.br/editais/ct/2010/075.htm
http://www.capes.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/36-noticias/2352-chamada-publica-mecmdicmct


DESTAQUES FIEP 

» Abertas as inscrições para o Global 
Forum 2011 

» Paraná aprova 11 propostas no Edital 
Senai/Sesi Inovação 
» Fiep coloca frente a frente 
pesquisadores e empresas com foco em 
energia 
» Indústria paranaense fecha primeiro 
semestre com alta de 8,42% 
» Centro de Inovação da Fiep destaca 
Curitiba como referência em design 
sustentável 
» Desafio C2i de Empreendimentos 
Inovadores 

 

» Lançamento do Museu da Indústria do 
Paraná abre celebração dos 67 anos da 
FIEP 

» Rocha Loures defende qualidade na 
política fiscal para conter crise 
» Empresários e lideranças políticas são 
homenageados nos 67 anos da Fiep 
» CNI divulga os vencedores do Prêmio 
Nacional de Inovação 2011 
» Umuarama: Ex-aluno de Ciências 
Biológicas é destaque no ‘Inova’ 
» FIEP lança Câmara Técnica de 
Resíduos Industriais 
 

EVENTOS – 2011 
 
NACIONAIS 
 
» 57° Congresso Brasileiro de Genética 
- 30 de agosto a 02 de setembro de 2011, 
Águas de Lindóia – SP 
 
» Curso de Atualização em 
Biotecnologia e Biossegurança 
- 01 e 02 de setembro de 2011, Londrina - 
PR 
 
» X Simpósio Goiano de Avicultura 
- 01 e 02 de setembro, Caldas Novas – 
GO 
 
»  Fórum de Líderes em Suinocultura 
2011 
- 14 e 15 de setembro, Foz do Iguaçu – 
PR 
 
» VII Congresso Brasileiro de 
Biossegurança 
- 19 a 23 de setembro de 2011, Joinville - 
SC 
 
» SBIAgro 2011 - VIII Congresso 
Brasileiro de Agroinformática 
- 17 a 21 de outubro de 2011, Bento 
Gonçalvez – RS 
 
» VI Congresso Brasileiro de Ciência e 
Tecnologia de Carnes 
- 24 a 27 de outubro de 2011, São Pedro 
– SP 
 

 
INTERNACIONAIS 
 
» XXXI Congresso Internacional da 
Propriedade Intelectual - ABPI 
- 28 a 30 de agosto de 2011, Rio de 
Janeiro – RJ, Brasil 
 
» XXII Congresso Latino-americano de 
Avicultura 
- 06 a 09 de setembro de 2011, Buenos 
Aires - Argentina  
 
» Space 2011  
- 13 de setembro de 2011 - Rennes, 
Parque de Exposiciones de Rennes, 
França 
 
» XV Congresso ABRAVES 
- 03 a 07 de outubro de 2011, Fortaleza, 
Ceará - Brasil 
 
» International Poultry Expo 
24 a 26 de janeiro de 2012, Georgia 
World Congress Center, Atlanta, Gergia, 
EUA 
 
» Congresso Internacional de 
Biotecnologia Médica 
- 05 a 08 de março de 2012, Havana, 
Cuba 
 
» XXIV Congresso Mundial de 
Avicultura (WPC 2012) 
- 5 a 9 de agosto de 2012, Centro de 
Convenções de Salvador, Bahia - Brasil 

http://www.agenciafiep.com.br/noticia/abertas-as-inscricoes-para-o-global-forum-2011/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/abertas-as-inscricoes-para-o-global-forum-2011/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/parana-aprova-11-propostas-no-edital-senaisesi-inovacao/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/parana-aprova-11-propostas-no-edital-senaisesi-inovacao/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/fiep-coloca-frente-a-frente-pesquisadores-e-empresas-com-foco-em-energia/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/fiep-coloca-frente-a-frente-pesquisadores-e-empresas-com-foco-em-energia/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/fiep-coloca-frente-a-frente-pesquisadores-e-empresas-com-foco-em-energia/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/industria-paranaense-fecha-primeiro-semestre-com-alta-de-842/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/industria-paranaense-fecha-primeiro-semestre-com-alta-de-842/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/centro-de-inovacao-da-fiep-destaca-curitiba-como-referencia-em-design-sustentavel/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/centro-de-inovacao-da-fiep-destaca-curitiba-como-referencia-em-design-sustentavel/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/centro-de-inovacao-da-fiep-destaca-curitiba-como-referencia-em-design-sustentavel/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/desafio-brasil-2011/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/desafio-brasil-2011/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/lancamento-do-museu-da-industria-do-parana-abre-celebracao-dos-67-anos-da-fiep/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/lancamento-do-museu-da-industria-do-parana-abre-celebracao-dos-67-anos-da-fiep/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/lancamento-do-museu-da-industria-do-parana-abre-celebracao-dos-67-anos-da-fiep/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/rocha-loures-defende-qualidade-na-politica-fiscal-para-conter-crise/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/rocha-loures-defende-qualidade-na-politica-fiscal-para-conter-crise/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/empresarios-e-liderancas-politicas-sao-homenageados-nos-67-anos-da-fiep/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/empresarios-e-liderancas-politicas-sao-homenageados-nos-67-anos-da-fiep/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/cni-divulga-os-vencedores-do-premio-nacional-de-inovacao-2011/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/cni-divulga-os-vencedores-do-premio-nacional-de-inovacao-2011/
http://www.unipar.br/noticias/2011/08/05/umuarama-ex-aluno-de-ciencias-biologicas-e-destaque-no-inova/
http://www.unipar.br/noticias/2011/08/05/umuarama-ex-aluno-de-ciencias-biologicas-e-destaque-no-inova/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/fiep-lanca-camara-tecnica-de-residuos-industriais/
http://www.agenciafiep.com.br/noticia/fiep-lanca-camara-tecnica-de-residuos-industriais/
http://www.sbg.org.br/57CBG/novo/apresentacao.html
ogmbrasil.com.br
ogmbrasil.com.br
http://www.agagoias.com.br/site/
http://www.porkforum.com.br/
http://www.porkforum.com.br/
http://www.anbio.org.br/
http://www.anbio.org.br/
http://www.embrapa.br/eventos/sbiagro-2011-viii-congresso-brasileiro-de-agroinformatica/
http://www.embrapa.br/eventos/sbiagro-2011-viii-congresso-brasileiro-de-agroinformatica/
http://www.ital.sp.gov.br/ctc/eventos/vi-congresso/programa.php
http://www.ital.sp.gov.br/ctc/eventos/vi-congresso/programa.php
http://www.regencyeventos.com.br/evento/index.php?cod_eventos=9&cod_conteudos=54
http://www.regencyeventos.com.br/evento/index.php?cod_eventos=9&cod_conteudos=54
http://www.avicultura2011.com/
http://www.avicultura2011.com/
http://pt.engormix.com/ENGEVINF-P-AVG-1210/space-2011
http://www.abraves-nacional.com.br/congresso/programacao.asp
http://www.ipe11.org/
http://www.lionstours.com.br/biotecnologia_41.html
http://www.lionstours.com.br/biotecnologia_41.html
http://www.wpc2012.com/
http://www.wpc2012.com/


» 33º Congresso Nacional ANCLIVEPA 
- 27 a 30 de abril de 2012, Expo UNIMED, 
Curitiba - PR 
 

PATENTES: BASE DE PESQUISA INPI (http://www.inpi.gov.br/) 
A pesquisa das patentes foi realizada diretamente no site do INPI através de palavras-
chave. Para maiores detalhes em caso de interesse, copie e cole o número da patente 

diretamente na área de pesquisa do site INPI. Todos os documentos de patentes 
publicados na Base de Dados do INPI a partir de agosto de 2006 estão disponíveis 

integralmente. A base disponibiliza patentes ainda entre os anos de 1982 e 1999. Os 
documentos digitalizados estão hospedados no site do Escritório Europeu de Patentes 

(informações INPI) 
 

Nº 
Patente 

Data 
Depósito 

Depositante Inventor Título 

PI09039
75-9 

06/03/20
09 

Sharon Lisauskas 
Ferraz de Campos 
(BR/BA) 

Sharon Lisauskas 
Ferraz de Campos 

Processo de  modificação 
de células-tronco 
embrionárias bovinas e 
processo de purificação 
de proteínas geradas por 
células-tronco 
embrionárias bovinas 
modificadas 

PI08065
57-8 

09/01/20
08 

Cleveland Biolabs, 
INC. (US) 

Dannemann, 
Siemsen, Bigler & 
Ipanema Moreira 
(procurador) 

Processos para aumentar 
e mobilizar células-tronco 
hematopoiéticas 

PI06059
61-9 

02/10/20
06 

Silvio de Melo e 
Souza (BR/SP) 

Silvio de Melo Souza Sistema de 
rastreabilidade aplicada 
no trânsito de animal  

PI08192
40-5 

31/10/20
08 

Oberon Fmr, Inc. 
(US) 

Orlando de Souza 
(procurador) 

Aditivo alimentar baseado 
em biosólidos para 
nutrição animal e métodos 
de produção 

PI00115
40-1 

16/05/20
00 

Bayer Corporation 
(US) / Bayer Animal 
Health GmbH (DE) 

Robert G. Arther / 
James V. Grissom / 
Robert G. Pennington 
/ Josef Heine / 
Nikolaus Koeniger 

Processo aperfeiçoado 
para combater parasitose 
em colônias de abelhas 

PI06143
59-8 

08/08/20
06 

HILL'S PET 
NUTRITION, INC. 
(US) 

Momsen, Leonardos 
& CIA. 

Métodos para 
melhoramento de 
anormalidades de 
cartilagens em animal, e 
para evitar a degradação 
de uma cartilagem em um 
animal, composição, meio 
para comunicar 
informação sobre ou 
instruções para melhorar 
ou diminuir as 
anormalidades de uma 
cartilagem ou evitar a 
degradação de uma 
cartilagem em um animal, 
Kit e uso de uma 

http://www.anclivepa2012.com.br/
http://www.inpi.gov.br/
http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/jsp/servimg/servimg.jsp?BasePesquisa=Patentes


composição 
PI08156
94-8 

26/08/20
08 

Helicon 
Therapeutics, Inc. 
(US) 

Hugo Silva, Rosa & 
Maldonado-Prop. Int 

Compostos, composição 
farmacêutica, usos de 
compostos ou sais 
farmaceuticamente 
aceitáveis ou ésteres de 
prodrogas ou 
composições dos 
mesmos e métodos de 
preparação de sais 
farmaceuticamente 
aceitáveis de compostos, 
de inibição de uma ou 
mais enzimas da oxidade 
de melhoramento da 
função cognitiva, de 
tratamento de 
deterioração da memória, 
de deterioração cognitiva 
suave, da doença de 
Alzheimer ou doença de 
Parkinson associados à 
idade de tratamento de 
desordem psiquiátrica e 
de trabamento de 
deterioração da memória 
de num animal 

LEGISLAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR 

Lei 12097/09 | Lei nº 12.097 de 24 de novembro de 2009 - Dispõe sobre o conceito e a 
aplicação de rastreabilidade na cadeia produtiva das carnes de bovinos e de búfalos. 
Decreto nº 6.041, de 8 de fevereiro de 2007 – institui a política de desenvolvimento da 
Biotecnologia, cria o Comitê Nacional de Biotecnologia e dá outras providências. 
 
Lei nº 11.105 de 24 de março de 2005 – Lei de Biossegurança 
 
Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 – Regula direitos e obrigações relativas à 
Propriedade Industrial. 
 
Lei nº 9.456 de 25 de abril de 1997 – Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá 
outras providências. 
 
Medida Provisória nº 2.186-16 de 23 de agosto de 2001 - Regulamenta o inciso II do 
§ 1o e o § 4o do art. 225 da Constituição, os arts. 1o, 8o, alínea "j", 10, alínea "c", 15 e 
16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso 
ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, 
a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para 
sua conservação e utilização, e dá outras providências. 
 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL - SANIDADE AVÍCOLA – Documento contendo Lei 
estadual 11.504, decretos estaduais nº 2792, 3004 e outros. 
 
Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004 - Dispõe 
sobre o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/820282/lei-12097-09
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6041.htm
http://www.justica.sp.gov.br/downloads/biblioteca/Lei-11105.pdf
http://www81.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/42/1996/9279.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9456.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2186-16.htm
http://www.seab.pr.gov.br/arquivos/File/defis/Ddsa/lei_estadual.pdf
http://www.famev.ufu.br/graduacao/laboratorios/documentos/rdc_306_anvisa.pdf


 
O Informativo dos Observatórios SESI/ SENAI/ IEL do Paraná – Setor Biotecnologia – Animal é uma produção 

mensal. 
Caso não deseje mais receber nosso informativo, responda esse e-mail fazendo a solicitação. 

O Sistema FIEP é contra o SPAM. As ideias e opiniões expressadas pertencem aos autores e não refletem 
necessariamente a opinião do Sistema FIEP. 

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: ariane.hinca@fiepr.org.br ou oraide.woehl@fiepr.org.br 
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